
Izdaje: Župa Sv. Marka Križevčanina, Selska cesta 91, Zagreb, Tel./fax: 01/ 30 26 166 

Web: www.zupa-sv-marka-krizevcanina.hr    E-pošta: zupa.smkrizevcanin@zg-nadbiskupija.hr  

Žiroračun: HR4923400091110212847 ( PBZ ) 

 

  

ŽUPNI  LISTIĆ 

Župa Sv. Marka Križevčanina — Zagreb 

God: 2023. 
Br. 3 

Župne obavijesti 4 

Služba kuma u Katoličkoj Crkvi 

U razdoblju u kojem Crkva u većem broju slavi sakramente 
kršćanske inicijacije (krštenje, potvrda i euharistija), povećava se i 
broj pitanja vezanih uz propisane uvjete o obavljanju službe kuma 
kod slavlja sakramenta krštenja i/ili potvrde. 

Stoga ćemo u ovom kratkom pregledu u prvom dijelu rada vidjeti 
razvoj ove službe tijekom povijesti, a u drugom dijelu donosimo 
prikaz učenja Crkve o službi kumova i to, u prvom redu, onako kako 
je to naznačeno u Zakoniku kanonskoga prava, a zatim u 
Katekizmu Katoličke Crkve te u liturgijskim slavljima 
sakramenata krštenja i potvrde.  

U potonjem ne ulazimo u tijek liturgijskog slavlja, nego ćemo 
prikazati samo ono što Prethodne napomene pojedinog obrednika 
govore o uvjetima da bi netko mogao obavljati službu kuma/kume 
kod slavlja sakramenata krštenja i potvrde. 

Nakon što ćemo se upoznati s uvjetima koje je propisala Crkva za 
službu kuma, u posljednjem dijelu rada moći ćemo vidjeti i prikaz 
smjernica Hrvatske biskupske konferencije te biskupā Zagrebačke 
crkvene pokrajine o službi kumova. 

1. Zašto postoje kumovi? 

Pojedina služba u Crkvi nije tu kako bi bila svrha samoj sebi, nego 
kako bi osoba koja ju i obavlja, služila drugome. O tome svjedoči i 
etimologija riječi „služba“ – lat. ministerium, a minister je onaj koji 
služi, pomaže. 

Jedna od službi koju prepoznaje Crkva je i služba kuma, a tu je, kako 
nam i svjedoče duhovni pisci prvih vremena kršćanstva, da se jasno 
istakne razlika između tjelesnog (za kojeg su bili odgovorni roditelji) 
i duhovnog rasta (za kojeg su bili odgovorni kumovi).  

Ovu misao preuzima i crkveni naučitelj sv. Toma Akvinski koji 
sakrament krštenja tumači kao novo rođenje te i krštenik na tom putu 
dobiva i nove roditelje, odnosno kumove koji krštenika prate na putu 
rasta u vjeri. ( nastavlja se) 

· Danas je susret za srednjoškolce u 19:30 sati. Pozivamo sve srednjoškolce od 1. 
do 4. razreda koji su željni molitve, druženja, zabave i rasta u vjeri na susrete. 
Također je i susret za studente i radničku mladež nakon večernje svete mise u 
dvorani s lijeve strane crkve. Pozivamo sve studente i radničku mladež koji vole 
druženja, zabavu i zajednički hod u vjeri da se odazovu.  
· Utorak, 17. siječnja: proba zbora „Marcus Crisinus“ u 20:00 sati. Pozivamo 
nove članove koji imaju sklonosti prema glazbi i vole pjevati, da se pridruže. 
· Četvrtak, 19. siječnja: euharistijsko klanjanje nakon večernje svete mise 
· Petak, 20. siječnja: sastanak liturgijske zajednice nakon večernje svete mise 
· Subota, 21. siječnja: župna kreativna radionica u 9:00 sati. Pozivamo sve 
zainteresirane. Proba dječjeg zbora u 10:30 sati. Pozivamo svu djecu koja vole 
pjevati (osobito prvopričesnike). Sastanak ministranata i onih koji to žele 
postati u 10:30 sati. Pozivamo nove članove, posebno prvopričesnike. 
· Župna kateheza za krizmanike: 8a i 8c u srijedu u 19:15, 8b i 8d u utorak u 
19:15 sati 
· Župna kateheza za prvopričesnike: 3a i 3c u ponedjeljak u 15:00, 3b u 
utorak u 15:00,  3d i 3f u srijedu u 15:00, 3e u četvrtak u 15:00 sati 
·  Nastavljaju se besplatne instrukcije za djecu osnovnoškolskog i 
srednjoškolskog uzrasta iz hrvatskoga i engleskog jezika, kemije, fizike i 
matematike u dvoranama Župe srijedom od 20:00 do 21:30 te subotom od 
10:30 do 12:00 sati. Pozivamo svu djecu kojoj je potrebna pomoć da dođu, ali da 
se prethodno prijave. Prijave na broj mobitela: 099/8544-126. 
· Ovaj tjedan ulazimo u Molitvenu osminu za jedinstvo kršćana (od 18. do 25. 
siječnja). Biblijsko geslo ovogodišnje osmine je „Učite se dobrim djelima: pravdi 
težite“ (Iz 1, 12 – 18). Na večernjim svetim misama molit ćemo za jedinstvo svih 
kršćanskih zajednica.    
·  Blagoslov obitelji smo dovršili. Zahvaljujemo svima koji su nas primili, za 
svaki susret, topli prijem, dar i riječi potpore prilikom blagoslova. Ako smo 
nekoga do sada zaobišli, neka se javi u župni ured pa ćemo doći naknadno. 
Naknadni blagoslov bit će od 16. siječnja, a možete se prijaviti tijekom rada 
župnog ureda (od 16:30 do 19:30 sati). 
· Najavljujemo: sakrament Prve svete pričesti u našoj Župi bit će u subotu, 13. 
svibnja 2023. Sakrament Svete potvrde bit će u subotu, 20. svibnja 2023. 
· Najavljujemo: Mali tečaj kršćanstva - Kursiljo za krizmanike, od 21. do 23. 
travnja. Obavezni su doći svi krizmanici. 
· Zahvaljujemo svima vama koji svojim prilozima pomažete našu Župu i 
obnovu crkve. Svoje novčane priloge možete uplatiti na žiroračun Župe: IBAN 
HR4923400091110212847 (PBZ). 
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   MOLITVE KOD KRŠTENJA DJETETA 

 Ime djeteta 

Dobri Bože, prema tvojoj odredbi sve stvoreno dobiva svoje ime 
raspoznavanja. Prema našem dogovoru, djetetu smo nadjenuli ime. To 

ćemo ime izgovoriti i u crkvi na njegovu krštenju. Potpomognuto našim 
odgojem i tvojim blagoslovom neka ga nosi na ponos svoga naroda. 

 Molitva majke prije krštenja 

Gospodine, sa svojim suprugom i kumovima ponijet ću svoje dijete u crkvu 
na krštenje. Sada ga znamenujem znakom križa. Učini ga hramom svoga 

veličanstva i podaj da se u njemu Duh Sveti nastani. 

 Molitva oca prije krštenja 

Gospodine, od Crkve Kristove tražit ću krštenje za svoje dijete! Obvezujem 
se da ću ga odgajati u vjeri kako bi živjelo po tvojim zapovijedima, ljubilo 
tebe i bližnjega svoga, kao što nas je Isus učio. Pomozi mi, da zajedno sa 
svojom suprugom odgojim svoje dijete da raste u mudrosti pred tobom i 

ljudima. 

 Molitva roditelja za kumove 

Dobri Bože, kao kršćani znamo da po otajstvu vode dobrostivo dijeliš 
obilje svoga života onima koji vjeruju. Naše dijete krstit ćemo u vjeri 

Crkve. Kumovi koje smo odabrali, obvezali su se da će nam pomagati u 
odgoju. Blagoslovi ih da njihov život bude živi primjer vjere našem djetetu. 

 Molitva majke poslije krštenja 

Gospodine Bože svemogući, po svome Sinu, rođenom od Djevice Marije, ti 
veseliš kršćanske majke nadom vječnoga života što nam je zasjalo u našoj 

djeci. Blagoslovi me kao majku moga djeteta kojega sam krstila u vjeri 
Crkve. Daj da ti zajedno sa svojim djetetom zahvaljujem bez prestanka, u 

Kristu Isusu Gospodinu našemu. 

 Molitva oca poslije krštenja 

Gospodine Bože svemogući, ti zemaljski i nebeski život daješ izobila. 
Blagoslovi me kao oca moga djeteta kojega sam krstio u vjeri otaca svojih. 

Daj da zajedno sa svojom suprugom riječju i primjerom budem svome 
djetetu prvi svjedok vjere, u Kristu Isusu Gospodinu našemu. Amen. 

DAT
UM 

DAN KALENDAR SAT NAKANA 

  16.1. PON Marcel 

18:30 Misa: † Marija, god. i Felix 
Vuger; 
† Danica, Milan, Franka i 
Petar Kovačić, Kata i Nikola 
Bečki, Marija Iskra, Franjo 
Jurak, ob. Stančerić, Tizić i 
Rakonca 

17.1. UTO Sv. Antun Opat 

18:30 Misa: † Anton Masnjak;  
† Matko Raić; † Branko 
Harapin; † Tomo Čižmešija; - 
na nakanu za zdravlje; † 
Marija i Mirko Bertović; † 
Petar, god. i Anđelina Odak; † 
ob. Pancirov 

18.1.  SRI 
Sv. Margareta  

Ugarska 

18:30 Misa:  † Ivka god. i Marko 
Mrvelj;  
† Branko Dolović, god. 

19.1. ČET Mario 18:30 
 
 

19:00 

Misa: † Marija, Anica, Katica i 
Stjepan Božić i obitelj; 
† Jozefina Masnjak, god. 
Klanjanje pred Presvetim 

20.1. PET Sv. Fabijan i 
Sebastijan 

18:30 Misa: † Zvonimir i Nenad 
Malek, Veronika Pavlović;  † 
Matija, Stjepan, Jagoda i 
Andrija Dorotić, Marija, Ivan, 
Josip, Rudi, Anka i Josip 
Kobešćak, Ivan Škunca i 
obitelj, duše u čistilištu 

21.1. SUB Sv. Agneza 12:00 
18:30 

Krštenje: Marko, Marie Elise 
Misa: † Matko Raić; 
† Anđa Banović i Jure Novačić 

22.1. NED 

 TREĆA 
NEDJELJA 

KROZ GODINU 

 7:30 
  9:30 

  
11:00 
18:30 

Misa: † ob. Filipović i Maršić 
Misa:  † Anzelmo Tomljenović 
i obitelj, ob. Ćurić i Minić 
Misa: ŽUPNA 
Misa: nema nakane 


